
FABRIEK EN SCHOOL. 

Io 

Tijdens een bczoek onlangs in Engeland, had ik her genoegen 
beter bekcnd te worden met de fabriekseholen. Dat deze bestonden 
wist ik,  maar niet hoe zij ingerigt waren; van daar dat ik, in de 
fabrick-distrieten bij uitnemendhcid - -  Lancashire en Yorkshire N 
gekomen, vole diet seholen bezocht. 

A1 spoedig bemerkte ik d a t e r  eigenlijk twee~rlei soort van scholen 
zijn, die door kinderen die op fabricken arbeiden, bezocht worden. Tot 
de eerste soort bchooren die welke nan de fabricken verbonden en veer re- 
kening der eigenaren van deze gebouwd zijn (de eigenlijke factory-schools). 
Deze zijn meestal bij uitsluiting veer de kinderen der fabriek; meestal 
zeg ik,  omdat in kleine plaatsen op her land, waar niet veIe seholen 
zijn, door de fabrikanten ook nan andere kinderen, niet op hunne 
fabrieken arbcidende, de gunst vcrleend wordt om van hunne inrig- 
ting gebruik te maken. 

Tot de tweede soort behooren de public day-schools (National, 
British and others schools) waarvan vele hare oprigting te danken 
hebben aan vrijwillige bijdragen eu ann de toelagen van de Com- 
mittee of Council on Education. Wanneer de fabriek-inspecteurs zulks 
noodlg achten, ontvangen doze seholen bijdragen uit het zoogenaamde 
,,Factory Fine F u n d " ,  een tbnds dat zamengesteld is nit de boeten 
veer de versehillende overtredingen der ,, Factories Regulation Act"  (*). 

Deze seholen nemeu behalve de fabriekskinderen ook andere op,  
die niet op eene fabriek arbeiden. Deze laatsten worden day-scholars 

(*) Sect. 66. Application of Pcnalt4es. had so much thereof as shall not be so 
remitted, and not otherwise especially appropriated, hy this act, shall be applied 
by such inspector under the direction of one of Her Majesty's Principal seere- 
tairies of the State, in such manner as shall appear hest for the establishment 
or support of day-schools for the education of children employed in factories. 

[The Factories Regulation Act. 1844, 7 & 8 Viet. c. 15.] 
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genoemd,  omdat zij den geheclen dag komen, in tegenoverstelling van 
de ecrsten, half day-scholars of liever half-timers, naar den naam dien 
zij op de fabrieken, waar zij sleehts 0½ uur per dag mogen wcrken, 
ontvangeu hebben. Deze half- t imers,  allen die op den leeftijd van 8 ~ 1 3  
jaren zijn, moeten dagelijks 3 urcn school gaan. Moeten zeg ik ,  want 
van den eersten dag af dat ten kind in eene fabriek (*) begint te 
arbeiden, is zijn sehoolgaan verpligtend. 

Reeds bij de wet van 1802,  dig her gebruik van apprentices in de 
fabrieken regelde, was er voor her onderwijs dezer kinderen gezorgd. 
Het  sehoolgaan cehter dcr fabrieks-kinderen zoo als bet nu hog 
tegenwoordig is ,  wordt geregeld bij de wet van 184~,  welke wij nu 
gaan beschonwen. 

Bij deze wet is bepaald,  dat ieder kind dat op een fabriek gaat  
wcrken, gedurende her geheele jaar 3 uur per dag moet schoolgaan. 
Werkt  h i j ' s  morgens in de fabriek,  dan gnat hij in den middag naar 
school van g - - 5  uur ;  met nitzondering van den tijd tussehen lo. No- 
vember en 1 °. ~{aart, als wanneer de sehooltijd in den middag een 
half uur korter is ,  zijnde van $~4,½ nut. Werkt  h i j ' s  middags, dan 
gaat  hi,] 's morgens naar school van 9 ~ i 2  unr. 

Op dezen regel is gecne uitzondering, behalvc dan wanneer zij om 
wettige redenen niet komen kunnen, en behalve op die dagen waarop 
zij vrijaf hebben (holidays). 

Deze vrije dagen zijn, behalve de feestdagen, vier in getal. Want  de 
wet schrijft voor dat alle kinderen in de fabrieken werkende niet minder 
dan 8 half-holidays van den fabrikant moeten hebbem 

Zoodra ten kind ann eene ti~briek komt vragen om te wcrkcn en 
aangenomen wordt, dan wordt hem gevraagd of hij school gnat,  ' t  welk 
meestal her geval niet is. Alsdan wordt ]lij gewoonlijk vcrwezen naar 
die school waar de andere kinderen gaan, die op de fabriek werken, 

(~) Sect. 73. Interpretation clause. And the word factory (notwithstanding any 
provision or exemption in the factory act) shall be taken to mean all buildings 
and premises situated within any part of the united kingdom of Great Britain and 
Ireland, wherein or within the close or curtilage of which steam, water or any 
other mechanical power shall be used to move or work any machinery employed 
iu preparing, manufacturing, or finishing, or in any process incident to tile 
manufacture of cotton, wool, hair, sill(, flax, hemp, jute or tow, dither separately 
or mixed together, or mixed with any other material, or any fabric made thereoL 

Tile l~aetories Regulation Act, 1844. 
Print-works are governed by act of Parliament, having special and exclusive appli- 

cation to them (8 & 9 Vict. c. 29, 10 & 11 Vict. e. 70.) It is intended to pass 
an act of parliament for the regulation of Bleaching works. 
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en zoo er ceae school bij de fabriek bchoort,  dan gaat hlj natuurlijk 
naar deze. 

Om her geregeld schoolgaan der kinderen te bewijzcu moot de 
fabrikant op Maandag van iedere week eeu bewijs hebben in den 
hieronder staauden vorm. Dit bcwijs (School Certificate) moet hij gedu- 
reade 6 maaudcn bewaren, en op verzoek van den fabrick-inspceteur 
kunnen toonen. 

De vorm van dit bewijs is ats volgt: 
I hereby certify that the undermcntioncd Child (ten), employed in 

the Factory of ~ situated in B ~ has (or have) attended the School 
kept by me at ~ for the number of hours and at the time on each 
day specified in the columns opposite to his (her or their) name (or 
names) during the week ending on Saturday the ~ day of ~ one 
thousand eight hundred and ~ and that the cause of absence stated 
are true to the best of my belief. 

N ~  i Maaud_~, Diugsd__.~. 

HE'r K I I~D. I / i jd to'd 

I 
~'an tot van tot 

Woensd. Donderd. 

to'd 

9 12 

2 5 

9 12 

2 5 

Vrijd.g. 

t~'d AI~'WEZIOIiI~HL 

9 12 IZiek o. nict tc wcrk, 
v - :  . . . . .  

Te huis gehouden door 
5 haar moeder. 

Signed, schoolmaster (or mistress). 
B. - -  the day of - -  18. 

Deze bewijzen mogen op losse blaadjes geschreveu en gegeven wor- 
den,  om daarna in een book te worden vastgehecht; maar algemeen 
hecft men aangeqomen om een , School-Certificate-book" aau te leggen, 
waarin al de namen der kindcren die op de fabriek werken, worden 
opgeschreveu, ell achter welke nameu wekelijks wordt ingevuld de tijd 
alien zij op school hebben doorgebragt. 

Doze nameu mogen door wie ook in her ,, Certificate-book" inge- 
schreven worden, maar de tijd dien zij op school hebben doorgebragt 
moet ingevuld eu daarua onderteekeud women door den schoohneester 
zelven. 
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Dit sehoolboek, in den bovengemelden vorm opgemaakt, wordt iederen 
Vrijdag middag naar de school gebragt, om de uren die de kinderen 
aldaar hebben doorgebragt, te doen invullen. 's Maandags morgens 
wordt het weder naar de fabriek gebragt, waar het moet zijn om her 
den fabrlek-inspecteur, zoo hij mogt komen, te kunnen toonen, en opdat 
de clerk of meesterknechL zou kunnen zieu of de kinderen in de 
afgeloopen week getrouw op school zijn geweest; want is zulks het 
geval niet, dan mogen zij niet eer op de fi~briek werken voordat zij 
hun verzuim op school hebben ingehaald. 

Om te weten of al zijne scholieren tegenwoordig zijn, houdt de school- 
meester bij den aanvang of bij het elude van den schooltijd app~l. Wit 
niet tegenwoordig is, krijgt de letter , ,a" achter zijn naam in de kolom 
van den dag waarop hij wegblijft. Zulks is b. v. op her staatje her geval 
met JA.n VEnnwc,  die ziek te huis lag, en met ANNA WILD, die echter 
door hare moeder was te huis gehouden, en daarom den voIgenden dag 
tot straf voor Mar wegblijven den geheelen dag op school moest zijn 
om den tijd dien zij verzuimd had, alzoo in te halen. Dit is in dit 
geval nog eene zeer zachte straf, want meestal moeten zij de geheele 
volgende week naar school gaan, terwijl zij dan meet sehoolgeld te 
betalen hebben, zonder loon te ontvangen. Ook gebeurt her wel eens 
dat kinderen bij herhaald wegblijven zonder wettige redenen, van de 
fabriek voor goed worden weggezonden. 

Deze wijzc van bestraffing heeft de beste gevolgen en vereiseht 
slechts sen weinig moeite van den meesterkneeht en den schoolmeester. 
t tet heeft den kinderen een gevoel voor orde ingescherpt, terwijl de 
ouders ~ die ook nog door andere bepalingen hiertoe genoodzaakt 
kunnen worden ~ meer letten op her geregeld schoolgaan der kin- 
deren. 

Her oppertoezigt over het schoolgaan dezer kinderen wordt uitgeoe- 
fend door den fabriek-inspecteur. Wanneer deze op de fabriek komt, 
vraagt hij ~ behalve naar de andere zaken die hij moet onder- 
zoeken ~ naar het school-certificate book. Vindt hij te midden der 
versehillende kolommen de letter , ,a" aehter een naam, zonder opgave 
van redenen van afivezigheid, of' wel van onwettige, dan moet hij, 
zoo hot kind den ~ijd dien het verzuimd heeft, niet heeft ingehaald, 
een onderzoek instellen, en valt dit niet gunstig uit, dan wordt 5f de 
fabrikant beboet, bf de schoolmecster, zoo er valsehheid in her eerti- 
ficaat is. 

Hoewel de inspecteur met hot toezigt op her onderwijs belast (govern- 
ment Inspector), meer de man is die her onderwijs, althans op dis 
fabriek-scholen welke toelagen van her gouvernement ontvangen, nagaat, 
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kan echter de fabriek-inspecteur zich hier ook eenigzins mede bcmocijen ; 
want hij heeft her regt om her certifieaat van den schoolmeester, zoo 
deze voor zijne betrekking niet geschikt i s ,  van onwaarde te verklaren 
en alzoo te vernietigen. Dit doet hij door aan den fahrikant schrif- 
telijk kennis te geven van deze vernictiging, met opgave van de 
redenen waarom hij zulks gzdaan heeft, als daar zijn: wegens onbekwaam- 
held van den schoolmeester o m t e  leeren lezen en sehrijven, wegens 
ouzedelijk gedrag, wegens nalatigheid in het aanschaffen van boeken 
of schrijfbehoeften, en eindelijk wegens gedurige onachtzaamheid 
of onophoudelijk verzuim in her invulten en teekencn der school- 
ccrtificaten. 

Eene vernietiging van deze bewijzen door den fabriek-inspecteur 
maakt dat geene dier bewijzen meer van waarde zullen zijn. Zij zal 
echter niet ligt plaats hebben op die scholen welke onder de inspeetie 
zijn, - -  iedere school die toelage ontvangt van den Staat,  is onder 
inspectie ~ want op deze moeten de schoolmeesters en meesteressen 
eene acte van bekwaamheid hebben. Voor iedere veertig scholieren 
mogen de schoolmeesters een pupil-teacher hebben; deze worden door 
het gouvernement betaald; sommige zijn als fabrieksjongens op de 
school gekomen en hebben zich zoo onderseheiden dat zij tot deze 
betrekking zijn opgeklommen (*). 

Het schoolgeld der kinderen, hetwelk meestal 10 cent Ned. C. (two 
per~ce) per week is, wordt uit hun loon betaald. Deze betaling heeft 
op tweeerlei wijze plaats, her wordt bf door hen zelven aan den school- 
meester gebragt,  bf het wordt op de fabriek door den meesterknecht 
van hun loon afgehouden en aan den sehoolmeester bezorgd. 

Er zijn echter gevallen waarin her schoolgeld niet geheel en al door 
de kinderen betaald wordt. Ztflks heeft plaats wanneer de fabrikant 
de eerie helft betaalt en her kind de andere, hetgeen afhangt van zijn 
loon, daar hij van iedere shilling '1,, moet latch staan, om de school- 
penningen die gewoonlijk 2 pence zijn, te betalen. Yerdient bet kind 
dus minder dan 2 shillings per wcek, hetgeen her gevalis wanneer hij 

(*) Omtren~ deze sehreef Mr. LEO~,~RD HoltNElt, in zijne hoedanigheid van 
fabrick-inspectcnr, in ziju halfjaarlijkseh rapport van 30 April 1851 nan den 
Minister van binnenl. Zaken: , I  cannot give a stronger proof of the extent of 
education which can be given iu a good school to factory children attending one 
half the day, than by stating that in 61 schools above mentioned in which pupil 
teachers were found, there are 28 instances of the pupil-teacher having received 
his education while he was working half the day in a factory; and the amount 
of instruction that is required before a scholar can receive the appointment of 
pupil teacher is, as you are aware, both varied and extensive." 
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pas komt cn hog een ,,learner" is, dan kan hij de vollc sore niet 
betalen en de helft wordt door den fabrikant bijgepast. 

Zoo her gebeur~ dat her schoolgeld geheel ell al door den fabrikant voor 
de kinderen wordt betaald, dan gesehiedt dit gehcel vrijwillig en moet 
her ats een geschenk in dank door de kindcren en hunne ouders aange- 
nomen worden. Zulks is voorwaar geen klein bewijs van belangstelling 
van den fhbrikant. Over her algemeen is deze ook zoo goring niet als 
men hot wel eens voorstelt. Intcgendeel, ik rind deze belang- 
stelling vrij groot, wan,~ecr ik naga hocvclc thbrieken er zijn waaraan 
scholen zijn verbondcn; immers zoo de fabrikant, die weet dat de 
kindercn beneden de .t3 jaar moeten school gaan, voor dezen op zijn 
eigen kosten een schoollokaal laat bouwen en er een goeden meester 
in aanstelt, dan kan men niet zegg'en dat die man geen belang stclt 
in her onderwijs. 

Vele diet seholen heb ik bezocht, wier eigenaren mannen zijn, ook 
bier te lande bekend, zoo als daar zij;l H. Aswor, a'u and SoNs te 
Bolton, Al~imYDS and Co. te Halithx, h'Ia~srtt~bL and Co. te Leeds. War 
mij in die factory-scholen bijzonder trof was niet alleen her onder- 
wijs dat ann de kindcren en vooral ann de mcisjes gcgevcn werd, 
deze laatste toch leeren, behalve datgene war over her algemeen aan 
de jongens geleerd wordt, verseheidene handwerken, die haar,  als zij 
vrouwen en missehien moeders worden zoo zeer te pas komen, 
maar ook de orde en zindelijkheid, waarvan ik o. a. in de fabrieken 
van bless rs. MARSUAI, I, and C °. wezenlijk verbaasd was. De 260 jongens 
en de 380 meisjes die op deze fabriek werken, hebben ieder een ander 
pakjc aan, zoo zij op de school komen. 5'[ooijer schoollokaal dan daar 
heb ik in Engeland, onder de vele factory-scholen die ik zag, nooit 
gezien. Her was in 2 deelen verdeeld, het; eene voor de meisjes en 
her andere voor de jongens bestemd, terwijl in her bescho~ dat de 
afscheiding daarstelde een orgel was, waar zij somtijds bij zingen. 

Tot mijn spijt had ik door de afwezigheid van den eigenaar, het ge- 
noegen niet van de school van Mr. W.~LKER te Bradford tc zien, wclke 
de bovengenoemde, zoo al niet overtref{., dan toch nabij komt. 

Op deze scholen trof mij, zoo als ik zeide, hot onderwijs bijzonder; 
maar zulks was uiet minder her gewd op die vele National en British- 
schools, waar fabriekskinderen komen. Op de laagste klassen in deze 
seholen bestond dit natuurlijk in de beginselen, als daar zijn: ,,her a, 
b, e, sehrapjes en ]mncpoten"; maar in de hoogste klassen dcden zij, 
behalve ann lezen, sehrijven en rekenen, ook nan bijbelsche en alge- 
meene geschiedenis, benevens nan aardrijkskunde. 

Dit laatste trof mij bijzonder, te meet omdat ik,  toen zij hier- 
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mede bezig waren, den meester verlof vroeg, om hun eenige vragen 
te doen. Dit werd mij toegestaan, en ik onderzoeht, wat de kin- 
deren omtrent de ligging en de voornaamste steden en rivieren van 
Holland wisten. Meestal verbaasde mij hun antwoord, te meer omdat 
ik dikwijls, bij measehen die tot den zelfden stand als deze kinderen 
behoorden, bij het zeggen dat ik uit Holland was, de diepste on- 
kunde omtrent dat land gevonden had. 

Als men nu bedenkt, dat deze kinderen beneden de 13 jaren en 
dan hog wel jeugdige Engelsehe onderdanen zijn, hoe besehamend is 
dit dan niet voor ons land, wear onze fabriekskinderen, zoo zij iets 

leeren, niet verder komen dan tot allergebrekkigst ]ezen en sehrijven, 
en rekenen, voor zoover her natellen hnnner eenten op Zatnrdag beh'eff. 

Drie uren zijn de Engelsehe fabriekskinderen dage]ijks op school. 
Hiermede eehter is hun sehoolarbeid niet afgeloopen, want zij krijgen 
werk mede naar huis. Voor hunne zindelijkheid bij bet terugkomen op 
de school wordt ook gezorgd; hunne ouders hebben bier weI degelijk 
op te letten, want zenden zij hen in een onzindelijken toestand, dan 
worden tie kinderen weggezonden, en dan moet her verzuim door 
die wegzending veroorzaakt, goed gemaakt worden door de geheele 
volgende week op school te komen, waardoor zij hun wekelijkseh loon 
geheel of gedeeltelijk verbeuren. 

A1 moge het waarheid zijn dat op sommige seholen de kinderen er 
nog niet zindelijk genoeg uitzien, dan moet men toeh wel in het oog 
houden, 1 o. welken aard van werk zij verrigten, - -  dit toeh geeft dik- 
wijls aanleiding om will te worden ~ 2 ". dat vele zoo arm zijn, dat 
zij maar gdu pakje hebben en dus niet van kleedingstnkken kuanen ver- 
anderen, eu 3% dat vele hunner ottders in hunnc jengd geen school- 
onderwijs genoten en dus weinig begrfp van orde en ziudelijkheid ge- 
kregea hebben. 

Ontbreekt er aan den eenen kant wa~ aan de zindelijkheid tier seho- 
lieren, dan wordt dit aan den anderen kant vergoed door hun heerlijk 
vierstemmig ziagen, niet sehreeuwen, zooals op vele onzer lagere seholen 
pleats heeft, ' t  welk te meer verwoudering ken geven als men be- 
denkt dat de kinderen werken in eene pIaats wnar men, wegens her 
geraas, schreeuwen moet om elkaader te verstaan. 

De goede bouworde der National-, minder die der British Sehools, 
waaronder er eehter zijn die vele goede localen hebben, trot' mij; 
alleeu de Hotlandsehe zindelijkheid, die besfaat in witte mttrer~ en net 
geverwde ramen, outbrak er somtijds aam 

Wat opvoeding betreft, is her half-time system (het gebruiken van twee 
ploegen van kinderen pet' dag, waarvan de cene werkt terwijl de andere 
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leert), waardoor alzoo a rbeid noodzakelijk verbonden is met onderwijs,  
een der baste pogingen die in Engeland tar bevordering van onderwijs 
gedaan zijn. Een groo~ voorragt is hat voor de kindcren. Zaturdags 
komen zij te huis met een loon van 1 - - 4  shillings en hebben boven- 
dien, hetgeen hat voornaamste is,  her genot, gehad van 15 urea school- 
onderwijs, waardoor zij van hun aehtste tot hun dert.iende jaar  zooveel 
hebben knnnen leeren,  dat zij eert prikkel hebben om zulks voorL to 
zetten, waartoe iu avondseholen gelegenheid is. Eeno menigte kinderen 
loeb zijn er in Eugeland,  die nooit lots zouden leereu als her niet was 
dat zij, zoodra zij gaan arbeidoa en loon verdienen, vcrpligt waren 
de sohool te bezoeken. 

~[en is dan ook in Engetand zoodanig van he~ nuttige en heilzame 
stelsel ,, Combination of employment and educat ion"  (~) overtuigd,  
d a t e r  eene groote menigto is die hat wil uitgebreid hebben tot die 
kinderen benaden de 13 jaren die,  in mijnen, ijzer- on andere fabrieken 
werkcn en loon verdienen. Mien begrijpt ,  dat zulks een noodzakelijk 
vereischte is om eene algemeene varbatering in de arbeidcrs klasse 
te brengen. 

Vale fabrikanten toeh, wier jengdige arbaiders verpligt zijn school te 
gaau, zullen u dan ook zeggen dat daze verpligting in den beginne wel war 
lastig was; maar zullen er,  eanige uitgezonderd,  bijvoegeu, dat zij 
evanmin de bapalingeu op hat sahoolgaan als de geheele wettelijke 
regaling zelve zoudan willen opgehevcn zian. 

Leiden, ~ r .  SAMUEL LE 1)OOLE. 
25 Aug. 1859. 

(*) In zijn hatfjaarlijksch rapport van 30 Apt'il 1853, schrcef de Hcer L. 
HORNErt daaromtrent hat volgende: ,,The successful working of the educational 
clauses of the Factory acts, wherever there are good schools accessible to the chil- 
dren, is a most valuable fact, as shewing the practicability of (lie simultaneous 
combination of employment and education; employment that trains the children 
to early habits of indusf, ry and submission to authority, quickens and developes 
their intelligence and powers of ~)bservation, and at tile same time contributes lar- 
gely to their maintenance, and pays for that education." 


